
22 كارح هققح زاجنإ مهأ ناك امبر
رادجل هرسك وه9102 ريا7ف /طابش

كارــــحـــــلا اذـــــه لـــــّجس اـــــمـــــك ،فوـــــخـــــلا
نأشلـــل عـــبـــتـــتملا رـــهــــبأً اــــحاــــجــــن يمــــلسلا
مادصلا خف � عوقولا مدع � يرئازجلا

ةينمألا تاسسؤملا عم داضملا فنعلاو
.يبعشلا بضغلاو عقاولا طغض تحت

� هلغتسيل ضعبلا هد2ري ناك ام اذه
.تيتشتلاو ميسقتلاو Åوفلا عورشم
نم +2رئازجلا ررح كارحلا نأ املع

اهئاقبب نمألا طبرت تادايقل ناهترالا
قـــلــــطأ اــــمــــك ،ةــــطــــلسلا � اــــهرارــــمــــتساو
قودنصلا جراخ rكفتلاو عادبالا ىوق
يوبعشلا يديلقتلا باطخلا نعً اديعبو
نـــــيدـــــعـــــتسم rغ اوـــــحـــــبصأو .دـــــئاسلا
كارحلا لبق ام ةلحرمل ديدج نم ةدوعلل

وا ميعز يأ ةياصو نعً اديعب مهنأل
.ةوق وأ ةموظنم
طبترم rيّغتلا حاجن نأ كارحلا فشك
ةو�لـــل لداـــعـــلا ع2زوـــتـــلا تاــــيــــلأ قــــلــــخــــب
مــكــحــلا ةدــعاـــق عـــيسوـــتـــبو ،ةـــطـــلسلاو
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نم ةصلختسملا سوردلا
رياربف/ طابش22 كارح
رئازجلا يف9102

ربع كارحلا عاطتسا
هتينطوو هتيملس
سسؤي نأ هتيلومشو
،ةديدج ةلحرم ةيادبل

ثادحا يف لمألا ثعبيو
وهف ،يقيقح لاقتنا

ةحبار طغض ةقرو لكش
ىوق دّيحت نأ تعاطتسا
دالبلاب تثبع يتلا داسفلا

ةباصعلا لزع تلهسو
ةيشراغيلوألا



يتـــــلا تارارــــــقــــــلا � rهاــــــمــــــجــــــلا كارشإو
داسفلا راشتنا رارمتسا نأل .مهينعت
� فسعـــــتـــــلاو ةوشرـــــلاو ةـــــيــــــبوسحملاو
تاسرامملا نم اهrغو ةطلسلا مادختسا
هانعم ةقباسلا لحارملاب تطبترا يتلا
راودأللً ار2ودت هنوك دعي ال مت ام نأ
 .+بعاللا +ب

فوخلا زجاح رسك
رمألا ضرف ةسايسو
 عقاولا
9102 ريا7ف /طابش22 كارح عاطتسا
دعقأ يذلا فوخلا رادج رّسك يذلا
ةدمل لــــعــــفــــلاو ةرداــــبملا نــــع +2رـــــئازـــــجـــــلا
مــهـــلّوـــحو ،ةـــلـــماـــك دوـــقـــع ةـــثالـــث براـــقـــت

رـــــئازـــــجـــــلا ةاسأم !ع +جرـــــفـــــتـــــم درـــــجمل
ة2رشبلا اهدراوم نم rثكلا تدقف يتلا

امو ،ءادوسلا ة2رشعلا ببسب ةيداملاو
)9102-9991( داسفلا تاونس نم اهتلت
عاطتساو .صرفلا نم ديدعلا تعيضو
هتيلومشو هتينطوو هتيملس 7ع كارحلا
،ةدــــيدــــج ةــــلــــحرــــم ةـــــيادـــــبـــــل سسؤي نأ
،يقيقح لاقتنا ثادحا � لمألا ثعب2و
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تعاطتسا ةحبار طغض ةقرو لكش وهف
دالبلاب تثبع يتلا داسفلا ىوق ّديحت نأ
.ةيشراغيلوألا ةباصعلا لزع تلهسو
قوبسملا rغ ماحتلالاب كارحلا زيمتو
rيـــغـــتـــلاـــب +بـــلاـــطملا ن2رــــهاــــظــــتملا +ب
!ع توف ام وهو ،شيجلا ةسسؤمو
لاـــــخدإلً اصرـــــف ن2رـــــماـــــغملا نـــــم rثـــــكـــــلا
اهعراوش ل2وحت 7ع ،Åوف � دالبلا
شيجلا +ب ةحوتفم ةهجاوم تاحاسل
ىرخأ لود � ثدح امك بعشلاو
!ع صرحلا ناك كلذل .ةقطنملا نم
ناكو ةنكثلا � اهئاقبو ةبابدلا دييحت

"ةواخ ةواخ بعشلا شيجلا" راعش
ةقالعلا ةعيبط طبضت يتلا ةلصوبلا وه
.شيجلا ةسسؤمو كارحلا +ب

زجع نع كلذك فشك كارحلا نأ rغ
عمتجملا تاسسؤمو ةيسايسلا ةقبطلا
ببسب ةديدجلا لايجألا rطأت نع wدملا
نr2ثكلل ةبسنلاب يهف اهيف ةقثلا مادعنا

نـــع دـــعـــتـــبـــت دــــق ةــــطــــلسلا عــــم ةــــطروــــتــــم
اهمظعم �و اهنأ rغ ً،الكش اهترطيس
.اهنم ةديفتسموً انومضم اهب ةطبترم
pihstneilc  ةينئابزلا ةقالعلا هذه
دينجتلا !ع اهتردق تقاعأ ةسبتلملا

،اهل عساو يبعش معد ر2وطت !عو
باطخ راشتنال اعساو لاجملا حسفأو

� ككشي مظنم rغ يزاوم يبعش
بترتو ً.اعم ةضراعملاو ةطلسلا ةيعرش
ليثمتل تاوعدلا لك ضفر كلذ نع
فافتلالاو هقاbخا نمً افوخ كارحلا

!ع رارصالا رـــــمــــــتساو ،هــــــبــــــلاــــــطــــــم !ع
ةطلسلاو كارحلا +ب رشابملا راوحلا
ةيلعفلاو ة2روتسدلا ةيلكشلا اهيقشب

يتلا تاراعشلاو ةعمجلا تاrسم 7ع
.تقولا رورمبً افرطتوً اديعصت دادزت
ر2زو بئانو ناكرألا دئاق ةوعد تءاجو
دـــياـــق دـــمـــحأ" ق2رـــفــــلا لــــحارــــلا عاــــفدــــلا

كارحلا rطأت ةرورضلو راوحلل  "حلاص
ةركفلا هذه ضفر نم د2زتل ،هليثمتو
فرـــــــط يأ � كيـــــــكشتـــــــلـــــــل �كأ عـــــــفدــــــــتو
 .كارحلا مساب ثيدحلل مدقتي
باختنا !عً ارهش رشع ةتس رورم دعب
تفرع يذلاو ،نوبت ديجملا دبع سيئرلا
:تاــــيدــــحــــت ةدــــع هــــتساـــــئر ةbف ةـــــيادـــــب
ةـــيـــحص مـــث ،ةـــيـــعاــــمــــتــــجإو  ةــــيداصتــــقإ
�إ ةفاضإ .91-ديفوك ةحئاج ببسب
دوجو ةبوعص � نمكي ٍ�ايس ٍدحت
ةضراعملاو ةطلسلا +ب ةيقفاوت ةليسو
ةسسؤملاو ةسائرلاو ،ةهج نم ةبخنلاو
كرت امك .ةيناث ةهج نم ة2ركسعلا

هـــتــــباصإ دــــعــــبً ارــــخؤم سيــــئرــــلا باــــيــــغ
باـــــبضلا نـــــم ةـــــلاـــــح اـــــنوروـــــك سوrفـــــب
ةــــــيساــــــيسلا طاسوألا لـــــــخاد �اـــــــيسلا

لخادلا � ةيميداكألا ىتحو ةيمالعإلاو
دالــــــبــــــلا لــــــبــــــقــــــتسم لوـــــــح ،جراـــــــخـــــــلاو
يداصتــــقالاو �اــــيسلاو يروــــتسدـــــلا

 .�ايس-ويجلاو
اهطابتراو رييغّتلا دوعو
رارقتسإلا ريغتمب
دعو دق نوبت ديجملا دبع سيئرلا ناك
يذلا rيغتلا قيقحتب يرئازجلا بعشلا

� +2رئازجلا +يالم هلجأ نم جرخ
سيئرلا ةموظنم دض ةيملس تاrسم
نــكــل ،ةــقــيـــلـــفـــتوـــب ز2زـــعـــلا دـــبـــع قـــباسلا

ديقعت نم داز امم ،ققحتي مل كلذ
قيقحت � +نطاوملا كوكشو ،عضولا

دعب ةيباختنإلا سيئرلا ديسلا دوعو
.9102 7مسيد /لوألا نوناك � هباختنإ

rغ ةــــــيــــــلود تاــــــمزأ روــــــهــــــظ نــــــع ةوالـــــــع
انوروك سوrف راشتنا اهزربأ ،ةعقوتم
اهتايعادتو ةيداصتقالا ةايحلا ليطعتو
ةمزألا مقافت � ىدأ امم ؛ةيعامتجالا
راــعسأ ضاــفــخــنا لــعــفــب ةــيــعاــمـــتـــجالا

دايدزاو ةلاطبلا تالدعم عافتراو طفنلا
ةرجهلا �ً اrبكً اديازتو رقفلا ةبسن

 .ةيلامشلا ةفضلا �إ ةيعرشلا rغ
سيئرلا رارصإ نإف ىرخأ ةيحان نمو
عورشم حرــــــط !ع نوــــــبــــــت دــــــيــــــجملا دــــــبـــــــع
بخانلا مامأ هعضوو روتسدلا ليدعت
لاقتنالل ةليسوك ءاتفتسالل يرئازجلا
بسح رـــــئازـــــجـــــلا � ةـــــطـــــلسلـــــل يمـــــلسلا
هنأشب ماع راوح حتف نود ،هروصت
.هنم دارملا قيقحت !ع ةردقلا هدقفأ
+بخانلا فوزع ءاتفتسالا اذه دهش دقف
ةبسن غلبت مل ذإ ،هيف ةكراشملا نع
ةيبلغأ نأ مغر ،%32 ىوس ةكراشملا
روــــتسدــــلا حــــلاصل اوــــتوص +بــــخـــــتـــــنملا
لاقتنا !ع ن2رهش رورم عمو .ديدجلا
ةرملل جالعلل نوبت ديجملا دبع سيئرلا
سوrفب هتباصإ ءاّرج ايناملأ � ةيناثلا

ًاردصم لّكشي هبايغ لازي ال ،91-ديفوك
 .تاعاشإلاو قلقلل
،ة2رئازجلا ةيسامولبدلا عجارت نأ امك
ةيضاملا ةنسلا ةيادب عم اهروهظ دعب

فصتنم � تدب ،ة2ويحو ةطشن0202
�إ ىدأ امم ةكبترم مرصنملا فيصلا
� ة2رئازجلا ةيسامولبدلا رود عجارت
فلملا لثم ،ةنخاسلا ةيميلقإلا تافلملا
� ةصاخ .يوارحصلاو ،ªاملاو يبيللا

ةـــــهـــــجـــــلا !ع ةrخألا تاروـــــطـــــتـــــلا لـــــظ
برغملا عيبطت فلمو - دالبلل ةيبرغلا

ديجملا دبع سيئرلا نوك -ليئارسإ عم
تباثلا رئازجلا فقوم دكأ يذلا نوبت
ةينيطسلفلا ةيضقلا هاجت يخ2راتلاو
.ةيبرغلا ءارحصلا ةيضق هاجتو
تابذاجتلا نم rثكلا مهف نكمي ال
لامش ةقطنم � مويلا ثدحت يتلا
ددصب ةقطنملا نأب رارقالا نود ايق2رفأ

ةوـــــقــــــلا ع2زوــــــت ةداــــــعإل ةدــــــيدــــــج ةرود
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عقاولا اذه لظ �و .ذوفنلا قطانمو
،ةديدج تافافطصا لكشت دهشي يذلا
ةدـــيدـــج ةـــيـــجـــيـــتاbسا ءاـــنـــب ةـــيــــمــــهأ ز7ت
ىـــــطـــــعملا تالوـــــحـــــت ناـــــبسحـــــلا � ذـــــخأت
rثكل جاتحي رمأ وهو .يميلقالاو ªودلا

كلمت ال يتلا فارطألا نأل رصبتلا نم
ةيؤر لمحت الو ديدجلا عقاولل امهف
ديدج نم ةيحض نوكتس لبقتسملل
ةيجراخلا ةسايسلا نأ املع .ةرودلا هذهل
ئدابم !ع زكترت تلاز ام ة2رئازجلا
طـــبض :يهو ،دوـــقـــع ذـــنـــم اــــهدــــمــــتــــعــــت
ةدعاق قفو ةرواجملا لودلا عم دودحلا
،رامعتسالا ةبقح نع ةثوروملا دودحلا

معد ،ةرواجملا لودلا +ب نواعتلا أدبم
لحو ،اهrصم ر2رقت � بوعشلا قح

،ةيملسلا قرطلاب لودلا +ب تاعازنلا
� لخدتلا مدعو ةوقلل ءوجللا مدعو
.لودلل ةيلخادلا نوؤشلا

ةينمألا ماظنلا ةديقع
ىلع بعشلا رارصإو
 رييغتلا
ماbحا !ع مئاقلا دبملا رئازجلا فقوم
ةيلودلا ةيعرشلاو ªودلا نوناقلا ئدابم
ر2رقت � بوعشلا قح !ع دكؤت يتلا

حــــنــــم نالــــعإ اــــهــــنـــــم ةصاـــــخ ،اـــــهrصم
بوــــــــــعشلاو نادـــــــــــلـــــــــــبـــــــــــلـــــــــــل لالـــــــــــقـــــــــــتسالا
رارق بجومب دمتعا يذلا ،ةرمعتسملا
4151 ةدحتملا ممألل ةماعلا ةيعمجلا

�.0691 7مسيد /لوألا نوناك41 
برغملا بلق( اهعقوم مكحبو رئازجلاف
)هـــــلود لـــــك عـــــم دودـــــح اـــــهــــــلو يبرــــــعــــــلا

ةحاسملا ثيح نم ةلود 7كأ( اهنزوو
اــــــهــــــل نوــــــكــــــت نأ بجــــــي )ناــــــكسلا ددـــــــعو
ماـــظـــن ثعـــبـــب حـــمست ةدــــيدــــج ةــــبراــــقــــم
لود !ع حـــــــتـــــــفـــــــتـــــــم دـــــــيدـــــــج يبراـــــــغـــــــم
دادسنالا ةـــــلاـــــح زواـــــجــــــتــــــي ،لــــــحاسلا

،ةميقعلا تافالخلاو ناكملا ةحوارمو
ديفتست �ماكت راسمل لاجملا حسفيل
لداع لكشب ةقطنملا بوعش لك هيف
.فصنمو
ةسايسلا ةعيبط هيلع دكؤت ام اذه
rغو ةــيــمــلسلا ة2رــئازـــجـــلا ةـــيـــجراـــخـــلا
نواــــعــــتـــــلا !ع ةـــــمـــــئاـــــقـــــلا ةـــــيـــــلـــــخدـــــتـــــلا

ينعي ال اذه نكل .+يلودلا نماضتلاو
برحلل ةدعتسم rغ رئازجلا نأً ادبأ
سكــــعــــلاــــب لــــب ،اــــهــــيــــلـــــع تضرـــــُف اـــــم اذإ
13 و03 +تداملل اقبط اذهوً امامت
!ع ةرداق رئازجلا .1202 روتسد نم
راطإ � اهتراداو ةكرعملا ةحاس لقن

،يق2رــــفإلا داــــحــــتالاو ،ةدــــحـــــتملا مـــــمألا
لاثتمالا لظ �و ،ةيبرعلا ةعماجلاو
كراشت نأو ،اهفادهأو اهئدابمل ماتلا

�.مالسلا ةداعتساو ظفح تايلمع 
ينــــئاــــبزــــلا عــــباــــطـــــلا رارـــــمـــــتسا نأ فسألل
ةــيساــيسلا ةــقــبــطــلا تاــقالــعــل مــظاـــنـــك
ةــــطــــلسلاــــب wدملا عــــمـــــتـــــجملا تاسسؤمو

طمن ةموميد �ً اددحم ًالماع لّكش
لئادب نع ثحبلل ةجاحلا نود مكحلا

مدـــع نأ ثيــــح ؛ةدــــيدــــج ةــــيــــطارــــقــــمــــيد
لـــعــــفــــلا !ع ة2رــــئازــــجــــلا بخــــنــــلا ةردــــق
ةديدج تايكيمانيد قلخ نع اهزجعو
باطخلا ةنميه مامأ عمتجملا لخاد
ةناعتسالل اهعفد ،يوبعشلا يديلقتلا
ةرم اهعم فلاحتلاو شيجلا ةسسؤمب
يمالسإلا رايتلا حاستكا عنم ىوعدب
راسم فـــــيـــــقوــــــتــــــل ةوــــــعدــــــلا( ةــــــحاسلــــــل
رئازجلا ذاقنا ةنجل فرط نم تاباختنالا

طابترالا كف ىوعدب ىرخأ ةرمو )2991
ءاهنإل ةوعدلا( ةيسنرفلا ةنميهلا عم
 .)9102 ةيسنرفلا ةنميهلا
نأ ديدجلا ليجلا !ع بجي ً،اrخأ
طابترالا كفل كارحلا ةصرف لغتسي
ررحتلاو ميدقلا ليجلا تايصخش عم
7ع ،مــــهــــهاــــجــــتا صقــــنــــلا ةدــــقــــع نــــم
بازحأو تاسسؤم � لكيهتلاو ماظتنالا

،ةيسايسلا ةايحلا اهب نومحتقي ةديدج
ةديدج ةباش هوجو ميدقت مهل حيتتو
!ع ةرداقو ،mاملا دقع نم ةررحتم
ةل2وطلا لاضنلا تاراسم � طارخنالا
تاــــيــــجــــتاbسإو جما7ل جاــــتــــحــــت يتــــلا

رضاحلا تابلطتم باعيتسال ،ةديدج
rيغتلا ةيلوؤسم لمحتلو لبقتسملاو
/طابش22 كارح بساكم قيقحتو
ةيلحملا ةيباختنالا ديعاوملا �9102ريا7ف
■.ةمداقلا ةيع2رشتلاو
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